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 UBND TỈNH BẮC KẠN     

SỞ XÂY DỰNG 

Số:          /KH-SXD                         

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày        tháng  03  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng an ninh ngành Xây dựng tỉnh Bắc Kạn  

giai đoạn 2021-2025       

 

Căn cứ Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 24 tháng 12 năm 2020 

của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết Đại hộ đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

Căn cứ Nghị Quyết số 48/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng  nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng và an ninh năm 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Uy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm giai đoạn 

2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ngành Xây 

dựng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 với những nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Quán triệt, nâng cao nhận thức và thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo để triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Nghị quyết của HĐND tỉnh; Chương 

trình hành động của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các 

chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 đã đề ra. 

- Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ 

được giao; đồng thời kế hoạch cũng là khung nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh và làm cơ sở 

triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành được giao hàng 

năm trong giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Yêu cầu: 

- Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc phương châm chỉ đạo của Đại 

hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo 

– Phát triển” và các chương trình trọng tâm chỉ đạo, điều hành. 

- Các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động phải bám sát các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Chương trình hành động số 06-CTr/TU 

ngày 24/12/2020 của Tỉnh Ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
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Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế -  

xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025; Chương trình 

hành động của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra. 

- Kế hoạch phải xây dựng lộ trình và thời gian triển khai thực hiện đầy đủ và 

toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho từng năm, từng giai đoạn 

phù hợp và đáp ứng với công tác quản lý nhà nước của ngành Xây dựng.  

- Kế hoạch thực hiện phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Ban Giám đốc 

và các đơn vị trực thuộc Sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai 

thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025.  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

1. Các nhiệm vụ trọng tâm. 

1.1. Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng 

viên, nhất là người đứng đầu, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác 

cán bộ theo phương châm tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, 

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới. Có cơ chế bảo vệ 

cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới có lợi ích cho 

xã hội. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị đủ về số 

lượng và đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ngành; Thực hiện hiệu quả Đề án vị trí 

việc làm của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra 

công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, 

công chức. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tinh giản biên chế của tỉnh; Thực 

hiện nghiêm công tác quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển cán bộ, công chức tại các 

đơn vị thuộc Sở. 

- Chú trọng và nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp 

ứng được theo các vị trí việc làm, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc 

các lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, thanh tra xây dựng. 

1.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính 

- Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh 

trên các lĩnh vực từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức 

bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài 

chính công và hiện đại hóa hành chính. 

- Thực hiện nghiêm túc các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh Ủy, 

UBND tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng 

lực, phẩm chất của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan; Tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ. 

- Tăng cường kiểm soát, rà soát và tham mưu trình UBND tỉnh công bố đầy 

đủ danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành; Đẩy mạnh ứng dụng công 
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nghệ thông tin, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông với Ủy ban nhân 

dân tỉnh;  

- Thường xuyên rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính và cập 

nhật đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh 

phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 

bưu chính công ích và trên môi trường điện tử; Nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính 

triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 theo quy định;  

- Quán triệt và thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp thực hiện thủ tục hành chính; Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý 

kịp thời các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân trong giải quyết 

thủ tục hành chính.  

1.3. Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các 

dự án phát triển đô thị và nhà ở. 

- Tiếp tục rà soát, tham mưu thực hiện các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, 

nhất là các chính sách đầu tư hạ tầng đô thị, nông thôn và khu công nghiệp, khu 

chức năng Danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể. 

- Phối hợp với Sở Công thương trong việc xây dựng Phương án phát triển các 

Cụm công nghiệp làm cơ sở tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 để kêu gọi, thu hút đầu tư và đề xuất giải pháp, chủ 

trương đầu tư một số cụm công nghiệp có tiềm năng phát triển từ nguồn vốn ngân 

sách để tạo mặt bằng sạch cho phục vụ phát triển công nghiệp mà tỉnh có lợi thế 

phát triển. 

- Tham đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức lập quy hoạch xây dựng các khu 

chức năng tại các vị trí có khả năng phát triển mưu cho UBND tỉnh chỉ du lịch, thu hút 

đầu tư làm cơ sở tạo điều kiện các nhà đầu tư tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách trong việc 

thực hiện chủ trương đầu tư các dự án phát triển đô thị và dự án nhà ở thương mại, 

nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. 

1.4. Nâng cao công tác lập và quản lý Quy hoạch xây dựng.  

- Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư tham mưu triển khai lập Quy hoạch 

tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. 

- Triển khai thực hiện lập quy hoạch xây dựng các khu chức năng tại các vị trí có 

khả năng phát triển du lịch, thu hút đầu tư làm cơ sở tạo điều kiện các nhà đầu tư tham 

gia đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

- Xác định mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh để tham mưu triển khai 

quy hoạch phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và các chương trình, dự án đầu tư 

nâng cấp đô thị, tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu cho 

giai đoạn 2020 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo. 
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- Tiếp tục kiểm tra việc rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, nông thôn để tiến hành 

điều chỉnh, bổ xung và mở rộng quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn cho giai đoạn 

2021 - 2030 định hướng đến 2040; Tăng cường công tác quản lý phát triển đô thị 

theo quy hoạch và kế hoạch nhất là việc kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng đô 

thị tại các xã sau khi sáp nhập hình thành đơn vị hành chính mới, mở rộng. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh 

quy hoạch đảm bảo công khai, minh bạch, đồng bộ. 

- Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương về lập, điều chỉnh nhiệm vụ, đồ án quy 

hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật theo Luật Quy hoạch và tăng cường công tác 

kiểm soát, quản lý xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch; Tăng 

cường công tác quản lý hạ tâng kỹ thuật đô thị, hoạt động thoát nước, xử lý nước 

thải, rác thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

1.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động đầu 

tư xây dựng tại địa phương. 

- Tiếp tục rà soát, đề xuất và tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

các cơ chế, chính sách về tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục thực hiện một số nhóm giải pháp triển 

khai Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 trong giai đoạn 2021-2025. 

- Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thiết kế, dự toán công trình; Tiếp tục 

thực hiện đồng bộ các giải pháp xiết chặt công tác quản lý đầu tư xây dựng từ giai 

đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn kết thúc đầu tư, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả 

sử dụng vốn đầu tư. 

- Tập trung nâng cao công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; Tổ chức 

rà soát và kiểm soát chặt chẽ các quy định về cấp phép xây dựng đối với công trình 

tôn giáo, tín ngưỡng trong các khu du lịch sinh thái và các công trình xây dựng 

trong khu vực vườn quốc gia. 

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, theo đó tập 

chung vào việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc lập và quản lý hệ thống quản lý 

chất lượng công trình xây dựng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra chất lượng thi 

công công trình, đặc biệt là kiểm tra đột xuất các công trình trọng điểm. Xử lý 

nghiêm các vi phạm về chất lượng công trình. 

- Tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về quản lý dự án đầu tư cho cán 

bộ cấp cơ sở, đặc biệt là quản lý dự án đầu tư đối với các dự án thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia; Tăng cường quản lý năng lực hoạt động của các Doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhất là các Doanh nghiệp hoạt động tư vấn xây 

dựng. Trong đó, tập chung nâng cao chất lượng công tác cấp chứng chỉ năng lực 

hành nghề của cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức.  

1.6. Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy hoạch, đề án phát triển vật 

liệu xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện tốt các cơ chế, 

chính sách nhằm thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư thúc đẩy phát triển vật 

liệu xây dựng của tỉnh và hướng đến xuất khẩu các sản phẩm chất lượng cao. 
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- Tiếp tục rà soát, đề xuất tham mưu các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, định mức, đơn giá liên quan đến vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng gắn với giải pháp phát triển thị trường vật liệu xây dựng ổn định và 

bền vững; nghiên cứu chính sách khuyến khích sử dụng vật liệu thay thế, vật liệu 

xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi 

trường.  

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và quảng bá về tiềm năng đầu tư phát 

triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

- Rà soát các loại quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng tích hợp nội dung liên quan trong Quy hoạch tỉnh. 

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, khai thác 

vật liệu xây dựng thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm theo quy định. 

2. Một số nhóm giải pháp thực hiện. 

- Một là: Nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực của 

đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý 

đảm bảo đáp ứng tốt nhiệm vụ ngày càng cao và phức tạp của ngành; tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn minh nơi công sở; Đẩy mạnh công tác 

cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách hành 

chính. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông với Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Hai là: Chủ động bám sát các chương trình, kế hoạch, các quyết định chỉ 

đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch 

hành động và triển khai tốt các nhiệm vụ được giao hàng năm.   

- Ba là: Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên đi cơ sở, nắm 

bắt tình hình thực tiễn; chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, 

cơ quan trong tỉnh và các địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ quản lý nhà nước của ngành để kịp thời giải quyết và đề xuất các giải pháp tháo 

gỡ vướng mắc, khó khăn của các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan đến 

lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Đồng thời, phát động phong trào thi đua thực 

hiện kế hoạch công tác hàng năm và định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá từng nội 

dung, lĩnh vực. 

- Bốn là: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất trong 

việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng đặc biệt là nâng 

cao chất lượng công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán. Trong đó, quá trình 

thẩm định có tổ chức kiểm tra thực địa với sự tham gia các đơn vị liên quan để xác 

định chính xác các nội dung thẩm định như: Địa điểm xây dựng, các giải pháp thiết 

kế….Đảm bảo quy mô dự án phải phù hợp với quy hoạch, mang tính khả thi, hiệu 

quả kinh tế; Đồng thời phải kiểm tra, rà soát kỹ về quy mô sử dụng theo các tiêu 

chí đảm bảo hài hòa giữa tiêu chuẩn, dự báo ngành và điều kiện thực tế phát triển 

trong những năm gần nhất của địa phương; công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy 

hoạch xây dựng tại các địa phương trên địa bàn, đảm bảo tổ chức thực hiện đồng 

bộ, nhất quán.  

- Năm là: Thường xuyên tổ chức triển khai và thực hiện tốt việc học tập và 

làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao trịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện 

Kế hoạch này và Phụ lục (đính kèm theo kế hoạch này) đảm bảo về chất lượng, đáp 

ứng yêu cầu về tiến độ thời gian. 

- Trước ngày 20 tháng cuối quý định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ được giao về Văn phòng Sở để tổng hợp trình lãnh đạo Sở phê duyệt. 

2. Giao Văn phòng Sở. 

- Làm đầu mối theo dõi, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, tổ chức xây 

dựng các cuộc họp giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch 

chương trình hành động đã đề ra.  

- Báo cáo định kỳ gửi Bộ Xây dựng; Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và 

Đầu tư theo quy định. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những nội dung cần điều chỉnh, 

bổ sung đề nghị các đơn vị chủ động gửi văn bản về Văn Phòng Sở tổng hợp trước 

ngày 23 hàng tháng và tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở điều 

chỉnh chương trình công tác năm của Sở Xây dựng. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ngành Xây dựng tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2021-2025./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản giấy 

- Bộ Xây dựng (b/c); 

Gửi bản điện tử 

- Bộ Xây dựng (b/c); 

- Tỉnh Ủy Bắc Kạn (b/c); 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (t/h); 

- Trang TTĐT Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT,VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy  
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PHỤ LỤC  

CÁC NHIỆM VỤ NGÀNH XÂY DỰNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025  

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:          /KH-SXD ngày      tháng 3 năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) 

 

 

STT Nội dung công việc  

Đơn vị 

chủ trì 

thực 

hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Kết quả thực 

hiện 

I 

Tăng cường xây dựng Đảng, tập trung nâng cao chất lượng tổ 

chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, 

tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ theo phương 

châm tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới. Có cơ chế bảo vệ 

cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới 

có lợi ích cho xã hội. 

    

1 Kiện toàn tổ chức bộ máy và lực lượng cán bộ công chức của đơn vị 

Văn 

phòng 

Sở 

Các đơn vị, 

các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản báo cáo 

Sở Nội vụ và 

UBND tỉnh 

2 
Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

Văn 

phòng 

Sở 

Các đơn vị, 

các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản báo cáo 

Sở Nội vụ và 

UBND tỉnh 

3 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ tại đơn vị 

Văn 

phòng 

Sở 

Các đơn vị, 

các ngành 

Thường 

xuyên 
Văn bản báo cáo 

Sở Nội vụ và 
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STT Nội dung công việc  

Đơn vị 

chủ trì 

thực 

hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Kết quả thực 

hiện 

liên quan UBND tỉnh 

4 
Cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và lý 

luận chính trị và chuyên viên, chuyên viên chính theo quy định 

Văn 

phòng 

Sở 

Các đơn vị, 

các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản báo cáo 

Sở Nội vụ  

5      

II 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính 
    

1 Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 

Văn 

phòng 

Sở 

Các đơn vị, 

các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản báo cáo 

Sở Nội vụ và 

UBND tỉnh 

2 Trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính theo quy định 

Văn 

phòng 

Sở 

Các đơn vị, 

các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản trình 

UBND tỉnh 

3 

 Kiểm soát tốt việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của ngành; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin, hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông với Ủy ban nhân dân tỉnh; Thường 

xuyên rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính và cập nhật 

đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Tiếp tục triển khai, đẩy 

mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và trên môi trường điện 

Văn 

phòng 

Sở 

Các đơn vị, 

các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản báo cáo 

UBND tỉnh 
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STT Nội dung công việc  

Đơn vị 

chủ trì 

thực 

hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Kết quả thực 

hiện 

tử 

4 
Nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 và mức độ 4 theo quy định 

Văn 

phòng 

Sở 

Các đơn vị, 

các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản trình 

UBND tỉnh công 

bố 

5 

Quán triệt và thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân, 

doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính; Thực hiện nghiêm túc 

việc tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của doanh 

nghiệp và người dân trong giải quyết thủ tục hành chính 

Văn 

phòng 

Sở 

Các đơn vị, 

các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản thông 

báo 

6 
Thực hiện có hiệu quả các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh PCI theo quy định 

Văn 

phòng 

Sở 

Các đơn vị, 

các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản báo cáo 

UBND tỉnh 

III 

Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, các dự án phát triển đô thị và nhà ở. 

    

1 

 Tiếp tục rà soát, tham mưu thực hiện các cơ chế chính sách thu hút 

đầu tư, nhất là các chính sách đầu tư hạ tầng về quy hoạch, khu công 

nghiệp, chính sách thu hút đầu tư các khu đô thị,… 

Phòng 

Quy 

hoạch 

Các đơn vị 
Thường 

xuyên 

Văn bản tham 

mưu đề xuất với 

UBND tỉnhh 

2 
Tham mưu thực hiện các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển hạ tầng 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có tiềm năng phát triển. 

Phòng 

Quy 

hoạch 

Các đơn vị 
2021-

2022 

Văn bản tham 

mưu đề xuất với 

UBND tỉnhh 
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STT Nội dung công việc  

Đơn vị 

chủ trì 

thực 

hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Kết quả thực 

hiện 

3 

Phối hợp với Sở Công thương trong việc xây dựng Phương án phát 

triển các Cụm công nghiệp làm cơ sở tích hợp vào Quy hoạch tỉnh 

Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để kêu gọi, thu 

hút đầu tư và đề xuất giải pháp, chủ trương đầu tư một số cụm công 

nghiệp có tiềm năng phát triển từ nguồn vốn ngân sách để tạo mặt 

bằng sạch cho phục vụ phát triển công nghiệp mà tỉnh có lợi thế phát 

triển. 

Phòng 

Quy 

hoạch 

Các đơn vị 
2021 - 

2022 

Văn bản tham 

mưu đề xuất với 

UBND tỉnhh 

4 
Nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, các Đề 

án về phát triển thị trường bất động sản.  

Phòng 

KTXD 

UBND các 

huyện, TP 

Thường 

xuyên 

Tham mưu, Báo 

cáo tỉnh 

5 
Tổ chức thực hiện điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở và thị 

trường bất động sản 

Phòng 

KTXD 

UBND các 

huyện, TP 
Năm 2021 

Báo cáo UBND 

tỉnh 

6 

Tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách 

trong việc thực hiện chủ trương đầu tư các dự án phát triển đô thị và 

dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Phòng 

KTXD 

Các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản tham 

mưu trình UBND 

tỉnh ban hành 

7 

Xây dựng cơ sở dữ liệu, hoàn thiện Hệ thống thông tin, dữ liệu quản 

lý nhà ở, thị trường bất động sản và hệ thống thông tin, dữ liệu về 

phát triển đô thị; Tổ chức thực hiện công tác điều tra, thu thập thông 

tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, vận hành hệ thống thông tin 

về nhà ở và thị trường bất động sản; Công khai đăng tải  thông tin 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định; 

Phòng 

KTXD 

Các đơn vị 

liên quan 
Năm 2021 

Văn bản báo cáo 

Bộ Xây dựng 
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STT Nội dung công việc  

Đơn vị 

chủ trì 

thực 

hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Kết quả thực 

hiện 

IV Nâng cao công tác lập và quản lý Quy hoạch xây dựng     

1 

Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư tham mưu triển khai lập Quy 

hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Phòng 

QH 

Các ngành 

liên quan 
Năm 2021 Trình UBND tỉnh 

2 

Xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh 5 năm đầu, giai đoạn 

2021-2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các lĩnh 

vựcvề quy hoạch xây dựng. 

Phòng 

QH 

Các ngành 

liên quan 

Sau khi 

được Thủ 

tướng 

Chính phủ 

phê duyệt 

Trình UBND tỉnh 

phê duyệt 

3 

Xác định mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh để tham mưu triển 

khai quy hoạch phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và các chương 

trình, dự án đầu tư nâng cấp đô thị, tăng trưởng xanh, thông minh, 

ứng phó với biến đổi khí hậu cho giai đoạn 2020 - 2025 và các giai 

đoạn tiếp theo. 

Phòng 

QH 

UBND các 

huyện, TP 

Thường 

xuyên 

Văn bản tham 

mưu đề xuất với 

UBND tỉnh  

4 

Tiếp tục kiểm tra việc rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, nông thôn để 

tiến hành điều chỉnh, bổ xung và mở rộng quy hoạch xây dựng đô thị và 

nông thôn cho giai đoạn 2021 - 2030 định hướng đến 2040 

Phòng 

QH 

UBND các 

huyện, 

thành phố 

Năm 2021 
Văn bản báo cáo 

UBND tỉnh  

5 

Tăng cường công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch và kế 

hoạch nhất là việc kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng đô thị tại các 

xã sau khi sáp nhập hình thành đơn vị hành chính mới, mở rộng. 

Phòng 

QH 

UBND các 

huyện, 

thành phố 

Thường 

xuyên 

Văn bản báo cáo 

UBND tỉnh  
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STT Nội dung công việc  

Đơn vị 

chủ trì 

thực 

hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Kết quả thực 

hiện 

6 

Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương về lập, điều chỉnh nhiệm vụ, đồ 

án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật theo Luật Quy hoạch và 

tăng cường công tác kiểm soát, quản lý xây dựng các công trình hạ 

tầng kỹ thuật theo quy hoạch; Tăng cường công tác quản lý hạ tâng 

kỹ thuật đô thị, hoạt động thoát nước, xử lý nước thải, rác thải trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Phòng 

QH 

UBND các 

huyện, 

thành phố 

Thường 

xuyên 

Văn bản báo cáo 

UBND tỉnh  

7 

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý cấp nước an toàn và hoạt động 

thoát nước, xử lý nước thải, rác thải và quản lý hạ tâng kỹ thuật đô 

thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Phòng 

QH 

Các đơn vị 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản báo cáo 

Bộ Xây dựng và 

UBND tỉnh 

8 

Hướng dẫn các chủ đầu tư lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của khu vực ATK Chợ 

Đồn và Hồ Ba Bể; Hướng dẫn huyện Pác Nặm thực hiện chi tiết Kế 

hoạch xây dựng và phát triển Trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm 

trở thành thị trấn. 

Phòng 

QH 

UBND các 

huyện, 

thành phố 

Năm 2021 
Văn bản báo cáo 

UBND tỉnh  

V 
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động 

đầu tư xây dựng tại địa phương 
    

1 

Rà soát, đề xuất và tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

các cơ chế, chính sách về tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Các đơn 

vị thuộc 

Sở 

Các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Trình UBND 

tỉnh ban hành 

2 
Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục thực hiện một số nhóm giải pháp 

triển khai Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân 

Phòng 

QLXD 

Các ngành 

liên quan 
Năm 2021 

Văn bản báo cáo 

UBND tỉnhh 
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STT Nội dung công việc  

Đơn vị 

chủ trì 

thực 

hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Kết quả thực 

hiện 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 trong 

giai đoạn 2021-2025 

3 

Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thiết kế, dự toán công trình; 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xiết chặt công tác quản lý 

đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn kết thúc 

đầu tư, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 

Phòng 

QLXD 

Các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản thông 

báo và báo cáo 

UBND tỉnh 

4 

Tập trung nâng cao công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; Tổ 

chức rà soát và kiểm soát chặt chẽ các quy định về cấp phép xây 

dựng đối với công trình tôn giáo, tín ngưỡng trong các khu du lịch 

sinh thái và các công trình xây dựng trong khu vực vườn quốc gia. 

Phòng 

QH 

Các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản thông 

báo và báo cáo 

UBND tỉnh 

5 

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, theo 

đó tập chung vào việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc lập và quản 

lý hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng. Đồng thời 

thường xuyên kiểm tra chất lượng thi công công trình, đặc biệt là 

kiểm tra đột xuất các công trình trọng điểm. Xử lý nghiêm các vi 

phạm về chất lượng công trình. 

Phòng 

QLXD 

Các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản thông 

báo  

6 

Tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về quản lý dự án đầu tư 

cho cán bộ cấp cơ sở, đặc biệt là quản lý dự án đầu tư đối với các dự 

án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; Tăng cường quản lý năng 

lực hoạt động của các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây 

dựng, nhất là các Doanh nghiệp hoạt động tư vấn xây dựng.  

Phòng 

QLXD 

Các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản thông 

báo  

7 
Nâng cao chất lượng công tác cấp chứng chỉ năng lực hành nghề của 

cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức. Đăng tải thông 

Phòng 

KTXD 

Các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản thông 

báo 
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STT Nội dung công việc  

Đơn vị 

chủ trì 

thực 

hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Kết quả thực 

hiện 

tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định 

VI 

Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy hoạch, đề án phát triển 

vật liệu xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực 

hiện tốt các cơ chế, chính sách nhằm thu hút các nguồn lực xã hội 

đầu tư thúc đẩy phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh và hướng 

đến xuất khẩu các sản phẩm chất lượng cao 

    

1 

Tiếp tục rà soát, đề xuất tham mưu các cơ chế, chính sách, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá liên quan đến vật liệu xây dựng 

và khoáng sản làm vật liệu xây dựng gắn với giải pháp phát triển thị 

trường vật liệu xây dựng ổn định và bền vững; nghiên cứu chính sách 

khuyến khích sử dụng vật liệu thay thế, vật liệu xây dựng tiết kiệm 

tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi 

trường. 

Phòng 

KTXD 

Các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản trình 

UBND tỉnh; Văn 

bản báo cáo 

UBND tỉnh 

2 
Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và quảng bá về tiềm năng đầu tư 

phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Phòng 

KTXD 

Các ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn tham mưu 

trình UBND tỉnh 

3 

Rà soát các loại quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng tích hợp nội dung liên quan 

trong Quy hoạch tỉnh khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2019 

Phòng 

KTXD 

UBND các 

huyện, TP 
Năm 2021 

Báo cáo UBND 

tỉnh 

4 

Tiếp tục nghiên cưu, tham mưu triển khai có hiệu quả các quy hoạch, 

đề án về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

Phòng 

KTXD 

Các đơn vị 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Văn bản báo cáo 

Bộ Xây dựng 
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STT Nội dung công việc  

Đơn vị 

chủ trì 

thực 

hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Kết quả thực 

hiện 

5 

Tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ, kiên 

quyết không để hiện tượng tái sản xuất sau khi đã dừng hoạt động 

của các lò gạch thủ công. 

Phòng 

KTXD 

UBND các 

huyện, TP 
Năm 2021 

Báo cáo UBND 

tỉnh 

6 
Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, 

khai thác vật liệu xây dựng thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm 

theo quy định. 

Phòng 

KTXD 

UBND các 

huyện, TP 

Thường 

xuyên 

Văn bản của Sở 

và báo cáo 

UBND tỉnh 
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